
 

 

 
wwwCAUP.ir         1 

 

 

 تحلیلی میدانی بر وضعیت واحدهای مسکونی در برابر زلزله در شهر اردبیل

 
 ولی راستگار . 2یوسف درویشی *.1

 phddarvishi@yahoo.comانایر - تهران نور پیام دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه . استادیار1 

  v.rastgar55@gmail.comرشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت.. کارشناس ا2 

 چکیده
 

بالیای طبیعی در طول تاریخ جزء ناگریز زندگی انسان می باشد و زلزله از مخرب ترین این بالیای طبیعی به شمار می رود. 
وجو دارد، بنابراین فعالیت گسل ها و وقوو  زلزلوه در ایران نیز بر روی کمربند زلزله واقع شده و گسل های فراوانی در آن 

« مدیریت بحران»یکی از اساسی ترین اقدامات انسان، جهت تخفیف تالفات ناشی از وقو  زلزله . ایران اجتناب ناپذیر است

 می باشد.

از  اوری شده استمی باشد که داده های آن بر اساس مطالعات میدانی گرد« تحلیلی-توصیفی»نو  تحقیق در این پژوهش، 

عوامل مؤثر در میزان آسیب های وارد شده به واحدهای مسوکونی بوه صوورت این رو مقالة حاضر در صدد  مشخص کردن 

 می باشد. اردبیل عام و واحدهای مسکونی شهر 
فوت فرسووده نتایج این مقاله بیانگر آن است که شهر اردبیل در برابر مخاطرات طبیعی از جمله زلزله بوویژه در منواطق با

شرایط مطللوبی برخوردار نبوده و باید برنامه ریزی مناسب در این بخش از شهر در خصوص بهسازی و مقاوم سازی انجوام 

 پذیرد.

 شهر اردبیل، برنامه ریزی شهری،ساختمان،مسکن،مخاطرات طبیعی ،زلزله واژگان کلیدی:

                                                 
یوسف  شهری. دکتر  .. برنامه ریزی علمی دفترهیات- طبقه دوم-دانشکده علوم انسانی-اردبیل نور مرکز دانشگاه پیام-دانشگاه خیابان-اردبیل شهر -استان اردبیل.1

 درویشی
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طرح مساله-1  
برنامه ریزی فرایند ذهنی و عملوی مجموعوه ای از لی محسوب می شود. در چرخة مدیریت بحران، برنامه ریزی فرایند اص

تصمیم گیری های سنجیده ای است که بر اساس قیودات کمی، کیفی، زمانی و مکانی شیوه دخالت انسان را در موضووعی 

دارای پونج  تأثیر و نقش برنامه ریزی در فرایند مودیریت بحوران(. 6: 1131مشخص، بیان کند )رهنمایی و شاه حسینی، 
مرحله می باشد که عبارتند از: لحظة وقو  زلزله، گریز و پناه، عملیات نجات و اموداد رسوانی، اسوتقرار موقوت و عملیوات 

 .[1]پاکسازی و بهسازی

بشر از دیر باز در معرض قهر طبیعت بوده است، در واقع بالیای طبیعی در طول تاریخ جزء ناگریز زندگی انسان می باشد. 

یز بر روی کمربند زلزله واقع شده و گسل های فراوانی در آن وجو دارد، بنابراین فعالیت گسل ها و وقوو  زلزلوه در ایران ن
ایران اجتناب ناپذیر است از این رو می توان به اهمیت مدیریت بحران در سیستم های سکونتگاهی جهان به صورت عام و 

 ایران به صورت خاص پی برد.

عظیم طبیعت است که در اثر جا به جایی نسبی صفحات عظیم تکتونیکی تشوکیل دهنودپ پوسوتة  زلزله نمودی از قدرت
جامد کرپ زمین و آزاد شدن انرژی پس از وقو  گسیختگی در محل درگیری صفحات تکتونیکی بوه وقوو  موی پیونودد از 

کوم به ساختن شهرهای بدون برنامه و دیدگاه برنامه ریزی شهری نیز، زلزله، انهدام زندگی کسانی است که به جرم فقر، مح

 .[2]مساکن ارزان قیمت و غیر مقاوم هستند 

 

 فرضیهو  سواالت -2

 . عوامل موثر در میزان آسیب های وارد شده به واحدهای مسکونی شهر اردبیل  بصورت خاص کدامند؟1

 ردبیل  کدامند؟. استراتژی های مناسب به منظور کاهش آسیب های ناشی از مواجهه با زلزله شهر ا2

 فرضیه
 ( به نظر می رسد در برنامه ریزی شهر شهر اردبیل  اثرات مخاطرات طبیعی در نظر گرفته نشده است.1

( به نظر میرسد به دلیل عدم رعایت برنامه ریزی شهری شهر اردبیل  در آینده با مخاطرات طبیعی از جمله زلزله آسیب 2

 پذیر باشد.

 

 روش تحقیق -3 

تحقیقی می باشد و برای جمع آوری داده ها و اطالعات از کتابخانه ها و آرشیوهای  -براساس روشهای توصیفیاین تحقیق 
سرفصل ها و نهادهای مرتبط و همچنین بازدید میدانی از محدوده ی مورد مطالعه بهره گیری شده است. همچنین برای 

 ستفاده شده است.تجزیه و تحلیل اطالعات از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی ا
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 پیشینه تحقیق  -4
در دو دهوه  لیومسوکن شوهر اردب تیوضوع ی(، بررس1131)وسف،ی،یشیدرو (در مقاله ای تحتت   عنوان1132درویشی )

به بررسی وضعیت کلی مسکن شهر اردبیول پرداخوت و سورانه توراکم  .13ساخت شهر،شماره  یو پژوهش یعلم ر،مجلهیاخ

ی مسکونی را مورد ارزیابی قرار داد.و نتیجه گیری این پژوهش بیانگر کاهش سرانه واحدهای مسکونی در جمعیت در واحدها
 .[1] شهر اردبیل بویؤه مناطق حاشیه نشینی بود.

مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله »( در مقاله ای تحت عنوان 1133احدنژاد روشنی و همکاران )

به این « روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )نمونة موردی: شهر زنجان( با استفاده از
نتیجه رسیده اند که منطقة سة زنجان آسیب پذیرترین منطقه در مقایسه با دو منطقة شهری دیگور خوود موی باشود. در 

ی باشد. همچنین در این پوژوهش سوه سوناریوی مقابل منطقة دو نسبت به مناطق یک و سه ایمن ترین منطقة شهری م

 .[1]مرکالی در ارتباط با آسیب های انسانی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است 3و  7، 6زلزله با شدت 

با به کوارگیری  ،«زلزله و مدیریت بحران شهری )نمونة موردی: شهر بابل(»( در پژوهشی با عنوان 1133فرجی و قرخلو )
ارائة راهبردها و سیاست های موثر در این باره اقدام کرده اند. راهبردهای اساسی پژوهش مذکور شامل  به SWOTتحلیل 

مقاوم سازی بناهای حیاتی شهر، اصالح نظام ارتباطات، تقویت تجهیزات ویژپ امدادرسانی و تهیة طرح هوای موضوعی بورای 

 .[1]پهنه های آسیب پذیر می باشد
باط با موضو  پژوهش می توان به منابع دیگر نیز اشاره کرد. اما سهم پوژوهش پویش رو در ایون غیر از موارد مذکور در ارت

باره این می باشد که، با برداشت های میدانی تمامی قطعات مسکونی شهر اصالندوز راهکارهای ممکنی را با استفاده از بوه 

 ارائه دهد که با واقعیت سازگاری نزدیکی دارد. SWOTکارگیری تحلیل 

 

 . مبانی  نظری 5

 مفهوم برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری 5-1
برنامه ریزی یعنی یک نظام تصمیم گیری برای تعیین خط مشی بمنظور دستیابی به هدف هایی کوه در رابطوه نیازهوای  

قودامات و یک جریان آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسوله ا.آینده تعیین می شود 
 .فعالیت های مرتبط با یکدیگر را در آینده پیش بینی می کند

کوششی که در جهت انتخاب بهترین برنامه ها برای رسیدن به هدف های مشخص صوورت موی گیورد برناموه ریوزی نوام 

های ارتبواطی در برنامه ریزی شهری یعنی هنر و علم سازمان دادن به کاربری زمین و چگونگی استقرار بناها و راه.[5]دارد

 روی زمین است بطوریکه حداکثر درجه کارایی اقتصادی، راحتی و زیبایی تأمین گردد.
برنامه ریزی شهری در زمینه استفاده از زمین با سایر برنامه ها مانند برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط دارد 

 برد که با انها ارتباط منطقی داشته باشد. و اهداف آنها را باید در مد نظر قرار داد و طوری پیش

 

 مخاطرات طبیعی 5-2

به حوادثی که بطور ناگهانی اتفاق می افتد و باعث صدمه به انسان و محیط می شود مخاطرات طبیعی می گویند که ایون 
 مخاطرات عبارتند از: زلزله، صاعقه، سیل، فوران آتش فشان، طوفان
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جامد زمین، زلزله یا زمین لرزه نامیده می شود. دلیل اصلی وقو  زلزله را می توان افزایش زلزله: لرزش ناگهانی پوسته های 

فشار بیش از حد داخل سنگ ها و طبقات درونی زمین بیان نمود، این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجوود 
به سطح شکسوتگی حالوت هوای می آورد و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می کنند. 

مختلفی را برای آزاد سازی انرژی نهفته شده بوجود می آورد. بطوریکه در ابتدا فشار نیروهای درونوی ممکون اسوت باعوث 

ا شود که پیش لرزه نامیده میشود. بعد از اینکه فشار درونی به مقاومت ایجاد یک سری لرزه های خفیف و کوچک در سنگه

سنگ ها غلبه کرد انرژی نهفته آزاد می گردد و زمین لرزه اصلی رخ می دهد البته نباید از اثر لرزش های کوچکی که بعد 
پیش لرزه اصولی و پوس لورزه  از زمین لرزه اصلی نیز اتفاق می افتد و بنام پس لرزه معروف هستند چشم پوشی کرد. لرزه

 .[6] مجموعاً یک زمین لرزه را نشان می دهند.

باید توجه داشت که تمام زلزله ها با پیش لرزه ها همراه نیست و همچنین پیش لرزه را نمی توان مقدمه وقو  یک زلزلوه 
ی بوده است که در تعقیب آن بزرگ دانست زیرا در بسیاری از موارد یک زلزله مخرب خود یک پیش لرزه فوق العاده مخرب

اتفاق افتاده است. همچنین در بسیاری از زمین لرزه ها زلزله اصلی بدون هیچ لرزه قبلی و یکباره اتفاق موی افتنود. زلزلوه 

هایی هم در اثر عواملی دیگر مثل ریزش ها ) مثالً ریزش سقف، بخارهای آهکی و زمین لغزش ها( و یا در بعضی از مووارد 

 آتش فشانی نیز بوجود می آید که مقدار و شدت آنها کمتر است. فعالیت های
 

 یافته های پژوهش -6

 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل  6-1

دقیقه و  22درجه و  13اردبیل در شمال غربی ایران قرار گرفته و مرکز استان اردبیل است. این شهر در عرض جغرافیایی 
متری از سطح دریوا واقوع بووده و درفوالت  1011دارد. شهر اردبیل در ارتفا   دقیقه قرار 23درجه و  23طول جغرافیایی 

اردبیل بین کوههای باغرو و سبالن واقع شده است. اردبیل دارای زمستانهای سرد و تابستانهای مالیم است. جمعیت شوهر 

 .[7] هزار نفر می باشد. 011اردبیل حدود 
 

 اردبیل مصالح بناهای مسکونی شهر  6-2

می باشد که دارای بار ارزشی با آسیب « اسکلت بتنی»بعدی از مجمو  گویه های مصالح، به لحاظ ارزشی مربوط به سطح 

واحدهای مسکونی ای کوه  از این نو  مصالح می باشند. اردبیل درصد از بناهای مسکونی شهر  26.17پذیری کم بوده که 
بناهای مسکونی در مقایسه با  درصد از کل 06.7ترین عضو را در با استفاده شده است، بیش« آجر و آهن»در آنها عمدتاً از 

 .(1132،رویشی)د مصالح دیگر، در بر می گیرد

 اردبیلواحدهای مسکونی شهر در  مصالح به کار رفته وضعیت  1جدول 

 درصد تعداد مصالحنو   پارامترهای

مصالح به کار رفته در بناهای 

 مسکونی

 2.21 01 اسکلت آهنی

 23.61 233 ن و آهنبتو

 07.30 621 آجر و آهن

 1.22 0 بلوک و آهن

 11.67 121 آجر و چوب

 1.21 16 خشت و گل

 111 1112 جمع

 رسی میدانیمنبع: بر
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 کیفیت واحدهای مسکونی  6-2

شوش زیور در زمینوة کیفیوت بناهوا،  اردبیولاز مجموعه برداشت های میدانی در ارتباط با وضعیت قطعات مسکونی شهر 

  مجموعه تعریف شده بود
 

 اردبیلواحدهای مسکونی شهر کیفیت بناهای مسکونی وضعیت   2جدول 

 پارامترهای یمسکون یبناها تیفیک تعداد درصد

 در حال ساخت 113 11.23

کیفیت بناهای 
 مسکونی

 نوساز 111 23.13

 قابل قبول 213 16.36

 مرمتی 133 16.67

 تخریبی 61 0.06

 متروکه 12 1.22

 جمع 1112 111

 .(1132،رویشی)دمنبع: 
 

 در زمان وقوع زلزله نحوة دسترسی   6-3

مجموعاً سه حالت از دسترسی برای واحدها و قطعات تفکیکی مسکونی تعریف شده است که اساس این تقسیم بندی را می 

 مشاهده کرد. 1جدول توان در 

 

 نی در مواقع وقوع مخاطرات طبیعیسطوح دسترسی واحدها و قطعات مسکو 3جدول 

 درجة دسترسی عرض معابر معیار

دسترسی به مراکز امدادی و مدیریتی 
 در مواقع و قو  زلزله

 دسترسی خوب متر 21بیشتر از 

 دسترسی متوسط متر 3-21

 دسترسی بد متر و کمتر از آن 3

 

 

اهد بود. با پایه قرار دادن جدول مذکور می توان از برداشت بدیهی است که با افزایش عرض معابر، دسترسی ها نیز بهتر خو
واحد در زیر مجموعة دسترسی خوب قورار موی  227اینگونه به نتیجه رسید که اردبیل های صورت گرفته در سطح شهر 

 گیرند.

بنوابر واحد مسکونی نیز دارای دسترسی متوسط می باشد. کمترین میزان مربوط بوه دسترسوی ضوعیف تعلوق دارد.  131
 .(1132،رویشی)درا متوسط ارزیابی کرد اردبیل برداشت های صورت گرفته می توان وضعیت کنونی شهر 
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 پیشنهاداتو  نتیجه گیری -7

نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعة جوامع داشته است و در این فرایند، شهرها به مثابة برترین سطح اسکان،  مسکن 

وده اند ، از سویی دیگر شهرنشین شدن جمعیت، افوزایش جمعیوت شوهرها و بوه تبوع آن توسوعة کانون ایفای این نقش ب
که شرایط خاصی را  برای احداث  مساکن مناسب در برابور مخواطرات طبیعوی  شهرهای کوچک، ویژگی عصر حاضر است

 بویژه زلزله ایجاد کرده است.

در ارتبواط بوا کواهش  اردبیول شوهر  -ی های مسکونی روستانتایج نشان می دهد، به منظور بهبود وضعیت موجود کاربر 

آسیب های ناشی از زلزله؛ اجرای طرح های نوسازی در بافت های فرسووده، نظوارت ارگوان هوای فعوال در امور سواخت و 
سازهای شهری بویژه سازمان بنیاد مسکن، افزایش توان اقتصادی ساکنان بافت های فرسووده، اجبواری کوردن اسوتفاده از 

الح سبک و ترویج فرهنگ سبک سازی و ارتقاء آگاهی ساکنین در به کارگیری مصالح بادوم، مهمترین راهکارها بوده که مص

 اولویت های اجرایی برتر می باشند.
، توصیه می شود که به منظور کواهش آسویب هوای ناشوی از اردبیل شهر بنا بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیلذا 

 احی مسکونی این شهر، اقدامات زیر مورد توجه قرار گیرد:وقو  زلزله در نو

 .و دسترسی ها نیز در این بافت ها اصالح شود نوسازی در بافت های اولیة شهر به اجرا در آید( 1

به منظور رعایت اصول ایمنی در ساختمان سازی های ، پیشنهاد می شود ارگان های دولتی فعال در سواخت و سواز و ( 2
نسبت به ساخت و سازهای شهری نظارت کرده که در کنار آن سازمان های مرتبط موی تواننود بوه تورویج  عمران شهری،

 فرهنگ سبک سازی و استفاده از مصالح مقاوم بپردازند.
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